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  INFRASTRUKTUR  

Akses ke
PLTA Kayan 

Hampir 
Separuh Jalan
Bisnis, TANJUNG SELOR — PT Kayan 

Hydro Energy menyatakan bahwa hingga 
saat ini progres pengerjaan akses jalan 
penghubung antara titik lokasi pembangunan 
Bendungan Kayan I hingga jalan umum 
terdekat telah mencapai 30%. 

Direktur Operational PT Kayan Hydro 
Energy (KHE) Khaeroni mengatakan sedang 
mengerjakan pembangunan jalan penghu-
bung dari jalan umum terdekat menuju titik 
lokasi pembangunan Bendungan Kayan I 
sepanjang 12 kilometer. 

“Secara umum untuk pembangunan jalan 
penghubung saat ini kalau dipersentase telah 
mencapai 30%,” ujarnya di Tanjung Selor, 
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan 
Utara, Sabtu (27/8). 

Nantinya, Khaeroni menjelaskan pemba-
ngunan jalan tersebut akan terbagi dalam 
tiga seksi pengerjaan. Ketiga seksi itu yakni 
dari titik Bendungan Kayan I menuju Tigu 
Lima, kemudian Tigu Lima menuju Sungai 
Muara Pangean, dan Sungai Muara Pangean 
menuju jalan Pekerjaan Umum atau jalan 
umum. Panjangnya 12 kilometer.

Dia memastikan bahwa proses pembebasan 
lahan untuk pembangunan jalan tersebut 
telah selesai 100%. 

“ Nanti setelah dibuka kemudian dibentuk 
badan jalan, lalu pengerasan dan pening-
katan kualitas jalan,” terangnya. 

Bila progres pembangunan jalan tersebut 
mencapai 100%, dia menyatakan jalan da-
pat dilalui kendaraan roda empat maupun 
alat transportasi lainnya yang mengangkut 
peralatan untuk keperluan pembangunan 
konstruksi Bendungan Kayan I. 

“Termasuk pembangunan jembatan di atas 
Sungai Muara Pangean kami juga sudah mela-
kukan pemesan konstruksi jembatannya. Saat 
ini fabrikasinya sedang dikerjakan di Jakarta 
dan apabila telah selesai tinggal langsung 
dibawa ke lokasi untuk dibangun,” ujarnya. 

Pada saat bersamaan, PT KHE juga tengah 
menyelesaikan proses pengurusan izin pele-
dakan, untuk digunakan meledakkan batu 
besar yang menghalagi pada sejumlah titik 
yang dilintasi jalan penghubung tersebut. 

Saat ini, izin yang diunggu-tunggu adalah 
terkait izin peledakan. 

Sesuai Peraturan Kapolri yang baru, izin 
pemilikan penguasaan dan penyimpanan 
bahan peledak harus ada surat rekomendasi 
Badan Usaha Jasa Pengelola Bahan Peledak 
Komersial. 

“Nah pada 18 Agustus 2022, surat reko-
mendasi itu telah keluar dan kami langsung 
urus P3-nya dan diperkirakan 10 hari pro-
sesnya sudah keluar. Jadi awal September 
diperkirakan telah terbit P3 dan kemudian 
dilanjutkan pengurusan P2 sekitar 15 hari,” 
ujarnya. 

Saat ini, PT KHE akan membangun Pem-
bangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan 
Cascade dengan memanfaatkan area se-
panjang Sungai Kayan yang bakal terdiri 
dari lima bendungan, dengan 5-6 turbin 
pembangkit pada setiap bendungannya. 

Pembangunan PLTA Kayan diketahui 
akan dilaksanakan secara bertahap mulai 
dari hilir dengan bendungan PLTA Kayan 
I berkapasitas 900 MW lalu naik ke hulu 
PLTA Kayan II (1200 MW), kemudian PLTA 
Kayan III (1800 MW), lalu PLTA Kayan IV 
(1800 MW) dan PLTA Kayan V (3300 MW). 

Saat ini, proyek memasuki pengerjaan 
persiapan konstruksi yang bertujuan mem-
persiapkan lahan atau area yang direnca-
nakan sebagai lokasi dibangunnya badan 
Bendungan Kayan I. (Puput Ady Sukarno)

  KOMODITAS PANGAN  

HARGA TELUR BAKAL NORMAL 2 PEKAN
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan harga pangan terutama telur ayam bisa turun ke level wajar yaitu Rp27.000 per 

kg—Rp28.000 per kg dari saat ini Rp31.000 per kg sekitar dua pekan mendatang. 
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P
residen Joko Widodo 
(Jokowi) mengatakan 
sampai saat ini harga 
telur masih fl uktuatif 
dalam beberapa hari 
terakhir. 

Menurut Presiden, kenaikan har-
ga telur disebabkan karena harga 
pakan ternak yang mengalami 
kenaikan. Namun, Jokowi memas-
tikan harga telur akan menurun 
dalam waktu dekat ini. 

“Ini kan pertama karena pa-
kan ternak yang naik, kedua ini 
fl uktuasi biasa. Nanti dua minggu 
Insyaallah akan turun,” katanya 
saat mengunjungi Pasar Cicahe-
um Kota Bandung seperti disiar-
kan Youtube Sekretariat Presiden, 
Minggu (28/8). 

Dalam pantauan Sistem Peman-
tauan Pasar dan Kebutuhan Pokok 
Kementerian Perdagangan pada 
Minggu (28/8), mayoritas harga 

bahan pangan dalam sepekan 
terakhir mengalami penurunan 
meskipun harga telur masih me-
nunjukkan kenaikan harga.

Harga telur saat ini mencapai 
Rp31.300 per kg, naik 1,6% dan 
harga tepung terigu juga menjadi 
Rp12.500 per kg, naik 1,63%.

Harga beras medium, gula dan 
kedelai dalam sepekan terakhir 
tetap. Beras medium Rp10.500 per 
kg, gula pasir Rp14.400 per kg, 
dan kedelai impor Rp14.200 per kg, 
sedangkan beras kualitas premium 
Rp12.500 per kg, turun 0,79%.

Sebaliknya, harga minyak go-
reng curah kini Rp13.900 per 
liter, turun 0,71% dibandingkan 
dengan pekan sebelumnya yakni 
Rp14.000 per liter.

Harga minyak goreng kemas-
an sederhana yang turun 1,12% 
menjadi Rp17.700 per liter dari 
pekan sebelumnya Rp17.900 per 

liter. Untuk minyak goreng ke-
masan premium seharga Rp22.100 
per liter, turun 0,45% dibanding-
kan dengan pekan sebelumnya 
Rp22.200 per liter.

Selain itu, harga cabai rawit 
merah Rp60.800 per kg, turun 
8,16% daripada pekan sebelumnya, 
sedangkan harga cabai merah be-
sar Rp58.600 per kg, turun 4,0%.

Menteri Perdagangan Zulkifl i Ha-
san sebelumnya melaporkan harga 
telur melambung ke harga Rp31.000 
per kg yang tergolong mahal. 

Dia mengeklaim harga telur saat 
awal dilantik menjadi Menda lebih 
mahal yaitu mencapai Rp32.000 
per kg. 

Dalam beberapa pekan sempat 
turun hingga Rp26.000 Rp25.000 
per kg. “Harga sedang itu 
Rp27.000—Rp28.000 untung yang 
peternaknya. Kalau Rp31.000 itu 
kemahalan,” ujarnya, pekan lalu. 

Zulkifl i menyatakan telah meng-
gelar pertemuan dengan para pe-
ternak ayam petelur terkait dengan 
kondisi sebenarnya yang terjadi 
di kandang. Akibatnya, mendadak 
pada tenggat waktu tersebut terjadi 
kenaikan permintaan sementara 
suplai kurang karena banyak pe-
ternak melakukan afkir dini atau 
pemotongan terhadap ayam petelur. 

Oleh karena itu, Zulkifl i berharap 
harga telur dapat kembali normal 
dalam 2 minggu ke depan. 

“Jadi ada permintaan 5 hari 
mendadak, kurang suplainya. Biasa 
kalau suplai kurang dikit harga 
naik. Mudah-mudahan 2 minggu 
harga normal. Walaupun akan 
kami tambah ayam petelur itu,” 
ungkapnya.

KESEIMBANGAN BARU

Sementara itu, Kepala Badan 
Pangan Nasional Arief Prsetyo 

Adi menyampaikan bahwa ada-
nya kenaikan harga telur saat ini 
menuju keseimbangan baru di 
tengah berbagai kenaikan biaya 
produksi. 

Dia telah berkoordinasi bersama 
asosiasi peternak layer dan broiler 
guna melakukan identifi kasi faktor 
penyebab sehingga dapat dilaku-
kan langkah stabilisasi yang tepat.

“Terdapat perubahan harga DOC 
[day old chicken], struktur biaya 
lainnya seperti biaya pakan dan 
biaya angkut. Hal tersebut tentu-
nya berdampak pada perubahan 
harga telur, “ ujarnya.

Dalam menemukan kesetim-
bangan hulu hilir pangan tersebut, 
dia menyatakan semua pihak pada 
saat yang sama berkolaborasi se-
hingga bisa mewujudkan kondisi di 
mana Petani dan Peternak Sejahte-
ra, Pedagang Untung, Masyarakat 
Tersenyum. (Rahmi Yati) 
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